Prezes ma głos

Gratulacje dla Gdańska, czekamy na Wrocław
W maju odbył się XV Zjazd Naukowy PTD w Gdańsku. Gościliśmy u koleżanek i kolegów z Pomorza po
raz drugi, ale po dłuuugiej przerwie — poprzedni Zjazd
PTD odbył się w Trójmieście w 1991 roku. I tak jak
w tytule — gratulujemy i dziękujemy za bardzo udane
spotkanie, przede wszystkim Przewodniczącemu
Komitetu Organizacyjnego, dr. med. Bogumiłowi
Wolnikowi oraz wszystkim jego współpracownikom,
a także naszemu wydawcy — firmie Via Medica,
która wzorowo wywiązała się z zadania organizacji
tak dużej konferencji. Zarówno miejsce Zjazdu (nowy
obiekt AmberExpo), jak i jego program, a także serdeczność organizatorów bardzo nam się wszystkim
podobała, czego dowodem była między innymi wysoka frekwencja na wszystkich sesjach Zjazdu, także
na tych zazwyczaj mniej popularnych czyli sesjach
prac oryginalnych.
Zjazd był rekordowy i szczególny pod wieloma
względami. Zarejestrowanych było ponad 2600 uczestników, zaprezentowano najwięcej prac oryginalnych od
prawie 10 lat, na zjeździe gościli Prezydent Lech Wałęsa
i Jerzy Owsiak, przyznaliśmy godność Członka Honorowego PTD dr med. Teresie Koblik i prof. Franciszkowi
Kokotowi, nagrodę „Bene Mellitus” za działalność na
rzecz chorych na cukrzycę odebrał znany sportowiec,
złoty medalista igrzysk olimpijskich w Pekinie, Michał
Jeliński. Ważnym wydarzeniem była inauguracja akcji zbierania podpisów pod projektem Narodowego
Programu Zwalczania Cukrzycy i Jej Powikłań (w tym
numerze „Diabetologii Klinicznej” znajdą Państwo logo
kampanii i główne cele programu). Zarząd Główny pod
koniec 2013 roku podjął decyzję o rozpoczęciu działań
w kierunku doprowadzenia do przyjęcia przez sejm
Narodowego Programu dotyczącego cukrzycy — planujemy w tym celu wykorzystać ustawę o inicjatywie
obywatelskiej z 1999 roku umożliwiającą składanie do
sejmu projektów ustaw popartych przez co najmniej

100 tys. obywateli. Jest to największa kampania, jaką
PTD kiedykolwiek realizowało, ale widząc akceptację i poparcie inicjatywy przez lekarzy, środowiska
pacjentów, pielęgniarek i media, mamy ogromną
nadzieję na powodzenie projektu. Jeżeli dopilnujemy
wszystkich formalnych elementów i zbierzemy do
jesieni wymaganą liczbę podpisów (naszym celem jest
złożenie w Kancelarii Sejmu projektu programu wraz
z podpisami w Światowym Dniu Cukrzycy, w piątek
14 listopada br.), wówczas projekt musi trafić do
pierwszego czytania w sejmie i to będzie ogromny
triumf naszego środowiska — po raz pierwszy o problemach chorych na cukrzycę w takim zakresie będzie
dyskutował parlament. Droga do tego sukcesu nie jest
łatwa, wymaga mobilizacji wszystkich stowarzyszeń
diabetologicznych, od najmniejszych do największych,
których działania związane z kampanią zbierania podpisów pod projektem programu koordynuje Koalicja na
rzecz Walki z Cukrzycą. Z radością w gronie organizacji
aktywnie działających na rzecz uchwalenia programu powitaliśmy niedawno powstałe Stowarzyszenie
Edukacji Diabetologicznej, której przewodniczy Pani
Beata Stepanow. Dużo przed nami pracy, ale widząc
zapał i przekonanie wielu osób, że Narodowy Program
poświęcony cukrzycy jest potrzebny, nie mam wątpliwości, że nam się uda. Czy Sejm i Rząd Rzeczypospolitej
Polskiej zechcą skorzystać z przygotowanego przez nas
projektu programu — to już zupełnie inna sprawa,
ale w nadchodzącym okresie wyborczym liczymy jako
zwykli obywatele na większą niż zazwyczaj przychylność władz.
A w przyszłym roku spotkamy się na XVI Zjeździe
Naukowym PTD we Wrocławiu. To także piękne miasto,
idealne do organizacji tak dużej konferencji jak nasza
— nie bez przyczyny hasło promujące Wrocław brzmi:
„Wrocław — miejsce spotkań”. W 2016 roku będzie to
także miejsce spotkań polskiej diabetologii.
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